
Nome: Gabriel de Freitas Galdino 
Projeto: Circolo Social 2018 
Função: instrutor 
Período: 04/2020 

Estratégia 
Completamos nosso primeiro mês com aulas totalmente online, esse processo pediu várias reuniões durante a
semana para estabelecer um alinhamento de trabalho, sobre aquele dia e a semana. Estamos tendo reuniões
todas ás segundas, quartas e sextas (10h da manhã) usando a plataforma zoom. Durante a semana, se mostrou
necessário a criação de pequenos grupos de trabalho no qual a equipe foi se alocando.    Os grupos que estou
participando: Edição, Relatório, Artes e Conteúdo.   Grupo Edição:  Estou encarregado de fazer a edição dos
vídeos para o youtube, e guiar o Lucas e o Cadu nos vídeos para o instagram e os erros de gravação (memes)
tentando gerar uma uniformidade nas edições. Também faço um repasse dos arquivos de vídeo que recebo.  
Grupo Relatório: Colocar todas as atualizações de vídeos novos que vão saindo no youtube, junto das
gravações de reuniões de equipe, coordenação.   Grupo Artes: Mandar material de fotos tiradas durante as
oficinas, da equipe e artes feitas com prints das reuniões de equipe.   Grupo Conteúdo: Ajudar com pequenas
dúvidas que podem surgir a respeito de edição ou transferência de arquivos.   A princípio não existiam tantos
grupos, mas conforme as demandas foram aparecendo, se tornou cada vez mais importante essas divisões que
agora estão entrando em sincronia. Além desses grupos, temos pequenos roteiros de trabalho individuais que
seguimos durante o dia, que no final vai se mesclando com todo trabalho virtual. Minha rotina de trabalho se
consiste em: Pegar o material de edição que me é passado com antecedência, repassar o material do instagram
para o Lucas e erros de gravação para o Cadu, Editar o vídeo que vai para o youtube, pesquisa de músicas para
os vídeos, montar capa do vídeo para o youtube, finalizar a postagem do vídeo no youtube deixando-o pronto
para postagem.  Nas segundas, quartas e sexta que são os dias de reunião e postagem. A rotina segue
diretamente ligada para o conteúdo de aula, e relatório das reuniões.  Minha rotina nos dias de contéudo:
Reunião às 10h, passar o link da estreia do vídeo no youtube para a Ingrid compartilhar nos grupos dos alunos e
pais; pegar a gravação da reunião, editar, postar no youtube em uma playlist em “não listado”, colocar o link
dessa reunião e vídeo aula do dia no grupo de relatório; acompanhar a aula no youtube às 15h e a live no
instagram as 18:30h. Essa é a rotina já estabelecida que costuma não sofrer grandes alterações, porém nesse
período a disponibilidade para esse trabalho requer quase 100% do dia em prontidão por conta das variadas
demandas extras, e novidades que surgem por ser uma área nova de trabalho.Na Terça-Feira (21/04/2020)
tivemos nossa primeira reunião com os pais através da plataforma “Zoom”. Para essa reunião acontecer, no
começo do mês criamos 6 grupos no whatsapp para os pais, substituindo temporariamente os 2 grupos dos pais
anteriores. Esses 6 grupos novas são divididos em 3 por núcleo, sendo cada um deles respectivos a uma turma:
manhã, tarde 1 e tarde 2 do centro e da rasa.   As lives sofreram uma alteração com o passar do tempo que
consolidou um formato de “talkshow” que trazemos convidados de fora do projeto para conversar sobre sua
área de atuação ou projeto que trabalha na cidade ou fora. Na segunda e quarta o foco são pessoas da cidade, e
nas sextas artistas de fora de búzios que tenham ligações com a arte circense.   

Adequação 
Criação de mais grupos de trabalho como dito anteriormente. Mudança dos horários das lives de 20h, para as
18:30h. Criação de novos conteúdos: Memes (15 em 15 dias) , Tbt de antigos espetáculos (toda quinta no
instagram), Músiquinha com a Marina (15 em 15 dias)    Mudanças de 1 grupo de pais por núcleo para 6
grupos; os grupos agoras são feitos por turma, sendo 3 grupos do núcleo Centro (Turma da manhã, tarde 1 e
tarde 2), e 3 do núcleo Rasa (Turma da manhã, tarde 1 e tarde 2). 

Observação 

Aluno Reflexivo: 
Aluno Positivo: Lucas Teles de Sousa 


